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SAMÞYKKT
um hundahald á Blönduósi.
1. gr.
Hundahald í lögsagnarumdæmi Blönduóssbæjar sæti þeim takmörkunum, sem kveðið er
á um í samþykkt þessari.
2. gr.
Bæjarstjórn er heimilt að veita lögráða einstaklingum, búsettum í Blönduóssbæ, leyfi til
hundahalds með eftirfarandi skilyrðum:
a. Leyfi er bundið við nafn og heimilisfang lögráða einstaklings og er óheimilt að framselja
það.
b. Sækja skal um leyfi á bæjarskrifstofu á þar til gerðu eyðublaði sem gefur út umbeðið
leyfi enda sé ákvæðum samþykktar þessarar fullnægt.
c. Hundahald er með öllu óheimilt í íbúðum sem eru í eigu Blönduóssbæjar. Um leyfi fyrir
hundahald í fjöleignarhúsum fer skv. lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús. Ef sótt er um
leyfi til að halda hund í fjölbýlishúsi sem ekki er í eigu Blönduóssbæjar skal skriflegt
samþykki allra íbúðareigenda í sama stigagangi fylgja umsókn. Sé um að ræða raðhús
eða parhús skal samþykki beggja aðliggjandi íbúða (íbúðar) fylgja umsókn. Í fjölbýlishúsi, þar sem sérinngangur fylgir íbúðum, þarf samþykki allra íbúðareigenda. Skriflegt
samþykki íbúðareigenda gildir þar til bæjarstjóra berst skrifleg afturköllun frá einhverjum
húsráðenda. Við afturköllun samþykkis eða synjun nýrra íbúðareigenda skal gefa hundaeiganda hæfilegan frest til að finna hundinum annan samastað. Sækja skal um leyfi fyrir
hvolp áður en hann verður 3ja mánaða gamall.
d. Leyfisgjald vegna hundahalds skal greiða til bæjarsjóðs og setur bæjarstjórn gjaldskrá að
fenginni umsögn heilbrigðisnefndar í samræmi við ákvæði 25. gr. laga nr. 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir. Bæjarstjórn skal láta birta gjaldskrána í B-deild
Stjórnartíðinda. Við ákvörðun gjaldsins skal tekið mið af þeim kostnaði, sem leiðir af
framkvæmd samþykktar þessarar. Gjaldið skal greitt í fyrsta sinn við skráningu hundsins
og síðan fyrirfram árlega með gjalddaga 1. maí. Hafi gjaldið eigi verið greitt á eindaga
fellur leyfið úr gildi.
e. Skylt er leyfishafa að hafa hundinn ábyrgðartryggðan og getur bæjarstjórn ákveðið að
gera heildarsamning við tryggingarfélag, eitt eða fleiri. Skal tryggingin ná til alls þess
tjóns, sem dýrið kann að valda mönnum, dýrum, gróðri og munum. Vottorð um
ábyrgðartryggingu skal liggja fyrir við greiðslu leyfis og greiðslu árlegs leyfisgjalds.
f. Hundar skulu færðir árlega til hreinsunar í samræmi við ákvæði reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002. Framvísa skal vottorði um hreinsun við greiðslu árlegs leyfisgjalds.
g. Uppfylli hundar ofangreind skilyrði fær leyfishafi afhenta merkta plötu. Hundurinn skal
ávallt bera ól með plötunni um hálsinn sem sýnir skráningarnúmer hundsins. Hundaeiganda ber að tilkynna bæjarskrifstofu Blönduóssbæjar um aðseturskipti. Einnig skal
hann tilkynna ef hundurinn drepst eða er fluttur úr lögsagnarumdæminu.
h. Leyfishafi skal gæta þess vel að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum eða óþrifnaði,
né raski ró manna. Hundar skulu ávallt vera í taumi utanhúss, sbr. þó i-lið 2. gr. Leyfishafa er skylt að fjarlægja saur eftir hundinn.
i. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd með aðila
sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í sjúkra- og
skólahús, matvöruverslanir eða nokkurn þann stað þar sem matvæli eru höfð um hönd
eða aðra þá staði sem tilgreindir eru í reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti sem staðir
sem ekki má hleypa hundum inn á. Óheimilt er að vera með hunda í almenningsgörðum
bæjarins, svo sem í Hrútey, Fagrahvammi, íþróttasvæðum, kirkjugarðinum og á tjaldstæðum.
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Heimilt er að sleppa hundum lausum um eftirtalin svæði:
Skúlahorn
Svæði milli Draugagils og þjóðvegar.
Auð og ónýtt svæði fjarri íbúðabyggð.
Hundar úr öðrum lögsagnarumdæmum mega ekki án leyfis bæjarstjóra eða fulltrúa hans,
dvelja lengur en eina viku á Blönduósi. Ef brotin eru skilyrði þessarar greinar varðar það
refsingu samkvæmt 6. gr. samþykktar þessarar.
Bændum á lögbýlum er heimilt að hafa þarfahunda án gjalds og einnig er heimilt að skrá
viðurkennda björgunarhunda sem og hunda sem blindir eða sjónskertir þurfa á að halda
vegna fötlunar sinnar, án gjalds. Hundar á lögbýlum mega ganga frjálsir á landareign
eigenda sinna. Að öðru leyti eru þessir hundar háðir ákvæðum þessarar samþykktar.

3. gr.
Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um
hundahald gilda, getur bæjarstjórn afturkallað leyfið. Einnig getur bæjarstjórn afturkallað öll
leyfi til hundahalds telji hún þess brýna þörf.
4. gr.
Framkvæmd og eftirlit með hundahaldi í Blönduóssbæ annast starfsmenn þjónustumiðstöðvar í umboði heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra og geta þeir leitað aðstoðar
lögregluyfirvalda þegar þörf krefur.
5. gr.
Hunda sem ganga lausir utanhúss, skal eftirlitsmaður handsama og færa til geymslu í
þjónustumiðstöð. Sama gildir um hættulega og óleyfilega hunda.
Kostnaður við töku, geymslu og fóðrun hunda skal að fullu greiddur af eigendum og
setur bæjarstjórn gjaldskrá þar um. Hættulegum hundum er heimilt að lóga þegar í stað. Aðra
hunda er heimilt að afhenda ef leyfi er framvísað innan 7 daga frá því hundurinn kom í vörslu
eftirlitsmanns, enda verði áfallinn kostnaður greiddur. Sama gildir um hunda sem handsamaðir eru innan bæjarmarkanna og eru frá öðrum sveitarfélögum, allur kostnaður við töku
og vörslu hundsins fellur á eiganda hans. Að öðrum kosti skal hundinum lógað.
6. gr.
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt
lögum. Með brot út af samþykktinni skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og að
öðru leyti í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998.
7. gr.
Framangreind samþykkt bæjarstjórnar Blönduóssbæjar staðfestist hér með skv. 25. gr.
laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með síðari breytingum til þess að öðlast
gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um hundahald á Blönduósi nr.
29/1995 með síðari breytingum nr. 48/2002.
Umhverfisráðuneytinu, 27. febrúar 2004.
F. h. r.
Ingimar Sigurðsson.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

